
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська,  № 125 

ДЕВ”ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

21  лютого  2017 р. 
 

1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-\/ІІ від 23.12. 

2016  р. «Про бюджет селища Гостомель на 2017 рік.»  

Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2017 рік : 

2. Програма поліпшення медичного обслуговування населення селища Гостомель на 2017 

рік. 

3. Програма зміцнення і покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, 

дошкільних навчальних закладів, закладів культури і спорту селища Гостомель на 2017 рік. 

4. Про внесення змін до рішення №51-03-VII від 24.12.2015р. «Про затвердження програми 

соціально – економічного і культурного розвитку  селища Гостомель на 2016 – 2017 рік. 

5. Про внесення змін до Регламенту роботи Ради \/ІІ скликання. 

6. Про затвердження кандидатури на посаду заступника селищного голови з соціально-

економічних питань 

7. Про погодження проекту Постанови Верховної Ради України про зміни в 

адміністративно-територіальному устрою Київської області, зміни і встановлення меж 

Києво-Святошинського, Бородянського районів, міста Ірпінь та селища Гостомель 

Київської області (реєстр.№5497  від 06.12.2016 р.) (голосували підняттям руки – витяг з 

протоколу сесії) 

 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за  

2 Гамарник Р.І. за за за за утрим утрим  

3 Діденко В.М. за за за за за за  

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній  

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за  

6 Жабченко С.А. за за за за за за  

7 Кислиця О.В. за за за за за за  

8 Коваленко Р.В. за за за за за за  

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за  

10 Мамчур О.Д. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній  

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній  

12 Марчук Ю.В. за за за за утрим утрим  

13 Матусяк О.І. за за за за за за  

14 Мілевська З.П. за за за за за за  

15 Мовчун Т.М. за за за за за за  

16 Паламарчук О.В. за за за за за відсутній  

17 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній  

18 Прилипко О.Ю. за за за за за за  

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній за за утрим утрим  



20 Смолянчук О.О. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня  

21 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній  

22 Туровський А.А. за за за за утрим за  

23 Філіпчук В.В. за за за за за за  

24 Чемерис С.В. за за за за за за  

25 Черінська Н.В. за за за за за за  

26 Чорна О.В. за за за за утрим за  

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня  

 

Лічильна комісія:      Матусяк О.І. 

                                    Філіпчук В.В. 

                                      Черінська Н.В. 
 

 

Відповідно  до частини 3 пункту 5 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюємо рішення 19  сесії  

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, що  були  прийняті  на засіданні  21 лютого  2017  року :                                                   

 

1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-\/ІІ від 23.12. 2016  р. 

«Про бюджет селища Гостомель на 2017 рік.»  
Рішення № 347-19-VІІ    

2. Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2017 рік : 

-  Програма поліпшення медичного обслуговування населення селища Гостомель на 2017 

рік. 

- Програма зміцнення і покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, 

дошкільних навчальних закладів, закладів культури і спорту селища Гостомель на 2017 рік. 

Рішення № 348-19-VІІ    

3. Про внесення змін до рішення №51-03-VII від 24.12.2015р. «Про затвердження програми 

соціально – економічного і культурного розвитку  селища Гостомель на 2016 – 2017 рік. 

Рішення № 349-19-VІІ    

4. Про внесення змін до Регламенту роботи Ради \/ІІ скликання. 

Рішення № 350-19-VІІ    

5. Про затвердження кандидатури на посаду заступника селищного голови з соціально-

економічних питань 

Рішення № 351-19-VІІ   

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

Головуючий                                                      Ю.І. Прилипко 

                                                                   Гостомельський  селищний голова                                                                                  

Секретаріат :                                             

                                                                   Чорна О.В., Кислиця О.В. 

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 
 

 


